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খালসকতৃ পশু দ্বারা করুোনী করার হুকমু কী? 
প্রশ্নঃ  
আমরা জালন, ত্রুলিযুক্ত পশু কুরোনী করা যায়্ না। ছাগলবক ততা 
অপাবরশন কবর খালস করা হয়্, যার ফবল ছাগললি ত্রুলিযুক্ত হবয়্ যায়্। 
সুতরাাং খালসকৃত ছাগল কুরোনী করার হুকুম কী?   

প্রশ্নকারী- সাঈদ   
উত্তরঃ  

اهلل الرحمن الرحيم بسم  
ومصليا ومسلما حامدا  

খালস দ্বারা কুরোনী করা জাবয়্য। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়্াসাল্লাম 
লনবজও খালসকৃত পশু দ্বারা কুরোনী কবরবছন। হাদীবস এবসবছ, 

يوم الذبح   -صلى هللا عليه وسلم-جابر بن عبد هللا، قال: ذبح النيب  عن
سنن أيب داود، ابب ما يستحب من -كبشني أقرنني أملحني موجئني. 

شيخ شعيب األرنؤوط : إسناده حسن. ؛ قال ال2795الضحااي، رقم احلديث
  اهـ

‘জালের লেন আব্দুল্লাহ (রা) েবলন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইলহ 
ওয়্াসাল্লাম কুরোনীর লদন েড় েড় লশাং লেলশষ্ট দুলি সাদা-কাবলা খালসকৃত 

দুম্বা কুরোনী কবরবছন।’ -সুনাবন আেু দাউদ: ২৭৯৫ 
আর খালস করবল ছাগল ত্রুলিযুক্ত হবয়্ যায়্, লেষয়্লি এমন নয়্; েরাং 
খালস করার দ্বারা তগাশবতর মান আরও তেবড় যায়্। পূবেবাক্ত হাদীবসর 
েযাখযায়্ হাবফয ইেবন হাজার (রহ) (৮৫২ লহ.) েবলন,   

اخلطايب املوجوء يعين بضم اجليم وابهلمز منزوع األنثيني والوجاء اخلصاء  قال
كن وفيه جواز اخلصي يف الضحية وقد كرهه بعض أهل العلم لنقص العضو ل

ফাতওয়্া নাম্বার:278                    প্রকাশকালঃ02-0৮-২0২১ ইাং 
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ليس هذا عيبا ألن اخلصاء يفيد اللحم طيبا وينفي عنه الزهومة وسوء الرائحة. 
  )10/ 10فتح الباري البن حجر )دار املعرفة( )

“খাত্তালে (রহ) েবলন, উক্ত হাদীসলি দলীল তয, খালসকৃত পশু 
কুরোনী করা জাবয়্য। আহবল ইলমবদর তকউ তকউ অেশয (একলি) অঙ্গ 
(অর্বাৎ অণ্ডবকাষ) কবম যাওয়্ার কারবণ মাকরূহ েবলবছন। লকন্তু এলি 
আসবল তকাবনা ত্রুলি নয়্। কারণ, খালস করবল তগাশবতর স্বাদ োবড় 

এোং তগাশবতর দুগবন্ধ দূর হয়্।” –ফাতহুল োরী: ১0/১0 
আরও তদখুন োদালয়্উস সানালয়্: ৫/৮0, তাতারখালনয়্া: ১৭/৪২৬  

وهللا تعاىل أعلم ابلصواب فقط  
আেু মুহাম্মাদ আব্দলু্লাহ আলমাহলদ (উলফয়্া আনহু) 

0৮-0১-১৪৪৪ লহ. 
0৭-0৮-২0২২ ঈ. 


